Ελληνικό Σωματείο Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής
Πατησίων 155, 11252, Αθήνα • espairos@gmail.com • www.espairos.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

....... /........ /..............

Ονοματεπώνυμο
Ημ/νία Εγγραφής
Ημ/νία Αναπροσαρμογής(1)

Ημ/νία Διαγραφής(2)

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Α.Δ.Τ.

Ημ/νία Γέννησης

Διεύθυνση Κατοικίας
Ιδιότητα (4)
Ε-mail

Τηλ. Σταθερό & Κινητό:

Μπαίνετε στο forum μας;

Ναι ☐

Όχι ☐

Tabletop RPG

Ναι ☐

Όχι ☐

Live Action RPG

Ναι ☐

Όχι ☐

Card Games

Ναι ☐

Όχι ☐

Wargames

Ναι ☐

Όχι ☐

Strategic Games

Ναι ☐

Όχι ☐

Board Games

Ναι ☐

Όχι ☐

Ναι ☐

Όχι ☐

Παίζετε online games;

Ναι ☐

Όχι ☐

Τα παιχνίδια που προτιμάτε;

Άλλες Δραστηριότητες
Ανήλικος

Υπογραφή Κηδεμόνα(3)

(1) Συμπληρώνεται από την Γραμματεία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προαγωγή του Δόκιμου μέλους σε Τακτικό.
(2) Συμπληρώνεται από την Γραμματεία μετά από έγγραφη δήλωση του Μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αποχώρηση.
(3) Για ανήλικο απαιτείτaι και υπογραφή κηδεμόνα.
(4) Προαιρετικά.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους του καταστατικού.
Ο αιτών

Υπογραφή

Τακτικά Μέλη από τα οποία προτείνεται:
Ονομ/μο

Υπογραφή

Ονομ/μο

Υπογραφή

Εγκρίνεται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος

Υπογραφή

Κατά την εγγραφή σας στο σωματείο, σας ζητείται να υποβάλετε ατομικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τήρηση
των αρχείων του Σωματείου και παραμένουν σ’ αυτά μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή σας από αυτό, οπότε μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή
των. Μέχρι τότε το Σωματείο διατηρεί αυτά τα δεδομένα ασφαλή και απόρρητα, παρέχοντας πρόσβαση σ’ αυτά μόνο όπου τούτο απαιτείται από τον Νόμο
ή όταν ζητείται απ’ όποια νομίμως δρώσα δημόσια αρχή, με την εξαίρεση, φυσικά, του ονόματός σας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στις δράσεις και
στην παρουσίαση των δράσεων του Σωματείου.
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